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  : مسلحانه   منازعه   در  ي ملك   افراد  محافظت  مورد  در  وار   ربع   زارش گ 

  ٢٠١٩  سپتمبر  ٣٠  ي ال  ي جنور   ١

  

  به   كه  )سابقه  يب  بطور  البته(ها   خشونت  يبلند   زانيم  رانگن  قاًيعم)  وناماي(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  ئتيه

  سپتمبر  ٣٠ يال يجوال  ١ خ ي تار از . باشد يم  است، كرده وارده  بيآس ٢٠١٩ سال  ربع ني سوم انيجر در يملك افراد

را    ي تلفات ملك  كياتستميثبت س  ه ادار   ن يا  كه ياز زمان  ،ربع واحد  ك ي در    ي ملك  افراد  تلفات  رقم  ن يباالتر   وناماي،  ٢٠١٩

  ي در رقم تلفات ملك  يكاهش وناماي، ٢٠١٩اول سال  مهيدر ن رچهگا. است هنمود ثبت ،را آغاز كرد ٢٠٠٩در سال 

  و  ستگآ ،يجوال  ي ها  ماه انيجر  در  ها  خشونت  بلند العاده فوق  سطح  اما بود، نموده ثبت  را ذشته گنسبت به سال 

  ، يجوال  ماه  در  آن،  بر.عالوه  داد  ش يافزا  ذشتهگ   يبلند ارقام سالها  هقساب  يب  حد   در  دوباره  را  يملك  تلفات  زانيم  سپتمبر،

  نيششم  يبرا .  است  هرساند  ثبت  به  است،  كرده  ثبت  واحد  ماه  كي  در  اكنون  تا  كه  را   يملك   تلفات  رقم  نيبلندتر  وناماي

  ،افغانها كه  دهد يم نشان كه است كرده ثبت را سال هر اول  ماه نه  در يملك تلفات ٨٠٠٠ از شتريب وناماي متواتر، سال

سطح    عرضم  در  ،يو كاهش تلفات ملك  يريگجلو  بر  يمبن  منازعه  يها  طرف  يسو  از  منتشره   يها   هياعالم  الرغم  يعل

  ١د. انداشته  قرارمتواتر  يسالها ي از خشونت ها برا  يبلند

  

 كه  همجروح) را ثبت كرد    ٥٦٧٦كشته و   ٢٥٦٣(  يمورد تلفات ملك  ٨٢٣٩  به تعداد  وناماي  سپتمبر،  ٣٠  يال  يجنور   ١  از

در افغانستان   يتلفات ملك تياكثر سابق مثلكند. عناصر مخالفت دولت  يم يبرابر ٢٠١٨دوره در سال  نيبا ارقام ع

طرفدار دولت در نه ماه اول سال   يروها ينسبت به ن يافراد ملك گمر رِشتيب ياندك رقم باعث  زين و دندي ردگرا سبب 

 
قابل دسترس  تيسا نيدر ا . مصاحبهمصاحبه ٥٩:١٠ قهيبعد از دق ٢٠١٩سپتمبر  ٢١ خيشمشاد بتار ونيزيجمهور با تلو  سيمثال، مراجعه شود به مصاحبه رئ يبرا. ١

  https://www.youtube.com/watch?v=M_4uR6dBCusاست: 
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 يمردمان ملك گمر سبب دولت طرفدار يروهاين آن، انيجر در كه ٢٠١٩ سال اول مهين برخالف دند،يردگ ٢٠١٩

 ٢د.دهن يم ليرا زنان و كودكان تشك  يدرصد كل تلفات ملك  كي شده بودند. چهل و   يشتريب

 
از   شتريكه ذكر شد) ب يبي(به ترت كردند ي م يگ زند  ابيفار و يغزن  هلمند، رهار،گنن كابل، ات يوالدر  كه  يملك افراد

  ٣د. دنيرد گمتضرر  گاز جن ماًيمستق رگيد ي هر جا

  ، شده  ه يتعب يبا استفاده از مواد انفجار  يانتحار  ر يو غ ٤ي انتحار  حمالت  از  يبيترك، ٢٠١٩ سال اول  ماه نه انيجر  در

  ٢٨رقم از  ني كه ا ديردگ يدرصد كل تلفات ملك ٤٢بوده و سبب  يافراد ملك تيو مجروح گعامل درجه اول مر

 
   .ه استكرد  ثبت  را)  مجروح  ١٨٣٠  و كشته  ٦٣١(  كودكان  تلفات  مورد  ٢٤٦١  و) مجروح  ٦٦٢  و  كشته  ٢٦١(  زنان  تلفات  مورد  ٩٢٣  وناماي،  ٢٠١٩در نه ماه اول سال  .  ٢
 ابي، و فار)٥٤٧( ي، غزن)٥٦٣، هلمند ()٨٢٤گرهار (نن، )١٤٩١( كابل: است كرده ثبت بيبالترت را يآت اتيوال از كي هر در يملك تلفات از ليموارد ذ وناماي. ٣

)٥٣٠.(   
 يشده است: حمالت عمد فيتعر ليقرار ذ ونامايشود كه توسط  يم "ده يچيحمالت پ"شامل  :"شده  هيتعب يانفجار مواد لهيبوس يانتحارحمالت " دادينوع رو. ٤

حمله  كيدر  ديسه عنصر با نيشود. تمام ا ينوع مواد استفاده م كياز  شترينفر حمله كننده و ب كياز  شتريب ،ياست كه در آن از مواد انفجار يو هماهنگ شده 

 ٢٠١٨در مورد اصطالحات، لطفاً مراجعه شود به فهرست اصطالحات در گزارش ساالنه    شتريعلومات بم  ي. براميمحسوب نمائ  دهيچيوجود داشته باشد تا آن را حمله پ

   reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protectionقابل دسترس است:  تيسا نيكه در ا يدر مورد محافظت از افراد ملك وناماي
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كشته شده گان و مجروحين افراد ملكي

٢٠١٩ - ٢٠٠٩جنوري تا دسمبر 

کشته شده گان مجروحين
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  افراد  تلفات شتازيپ عامل ني دوم ينيزم يها  يريگاست. در  افته ي شيحد افزا  ني به ا ٢٠١٩درصد در دو ربع اول سال 

سوم قرار دارد.   اهگيجا در) يتلفات ملك  درصد ١١(با  ي هوائ حمالت  آن، بدنبال كه است بوده ) درصد ٢٩( يملك

شده   سببرا  يافراد ملك  گ درصد مر ٢٣بوده و  يافراد ملك گ مر اول  درجه  عاملكماكان  يهوائ  يها  اتيعمل

 ٥ت.اس

  ات يو عمل  يبرخاسته از حمالت هوائ   يدر شمار تلفات ملك  ي امدارو د  شيافزا   وناماي،  ٢٠١٩سپتمبر    ٣٠  يال   يجنور   ١از   

شده   هيتعب يو مواد انفجار  گجن از مانده يباق يانفجار مواد  از يناش يملك تلفات شمار در شيافزا  زين و يتالش يها

  ي از حمالت انتحار   يناش  يرچه تلفات ملك گثبت كرده است. ا  ٢٠١٨سال    ردوره د  نيرا نسبت به ع  يانتحار   رياز نوع غ

  ها  داد ي ونه روگ  ني از ا يناش يها  خشونت  مالحظه  قابل ش ي افزا اما  است، افتهي كاهش ٢٠١٨ سال  به نسبت دهيچ يو پ

  ي درصد   ١٥سال كاهش    مهي در ن  ينيزم  يها   ي ريگدر  از  يناش   يملك   تلفات   هرچند.  است  توجه   قابل   سوم  ربع   انيجر   در

. است هكرد ثبت ٢٠١٩ سال سوم ربع انيجر در ها داديونه روگنيدر شمار ا  يقابل مالحظه  شيافزا ونامايداشت، اما 

با   ٢٠١٩نه ماه اول سال  انيدر جر ينيزم يها يريگدر از  برخاسته  يملك تلفات سطح  كه ديرد گسبب  شيافزا  ن يا

 
 كه است ذكر قابل. ديرا سبب گرد يگ افراد ملكمر درصد ١٢ و يملك تلفات كل درصد ٨ يهوائ حمالت، ٢٠١٨ سال  اول ربع سه انيجر در سه،يمقا يبرا. ٥

   مد نظر گرفته شده است.   داديگانه روجدا انواع عنوان به شده  هيتعب يانفجار مواد لهيبوس يانتحار ريغ و يانتحار حمالت
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از آتش   يناش يآن قسماً تلفات ملك ليبرابر شود. دل ٢٠١٨دوره در سال  نيدر ع كيتاكت نياز ا  يشمار تلفات ناش

 ٦د. باش يدر ربع سوم م يجمهور  استيانتخابات ر انيدر جر  ميمستق ريغ

  

  سوم   ربع   ان ي جر   در   ها   خشونت   ش ي افزا 

به   خشونت ها  دياز اثر تشد  يآن، مردمان ملك ان يبود كه در جر يو دشوار آشفته ربع  مخصوصاً ٢٠١٩ربع سوم سال 

  به  ستگآ و يجوال  يها ماه  طول  در دوحه در طالبان و  متحده االتيا نيو ها بگفتگه كچنان. دنديرد گشدت متأثر 

  ٣٠ ي ال ي جوال  ١ خ يتار از. افتي شي افزا شدت  به زين دي ردگ ي كه منجر به تلفات ملك ي رفت، خشونت ها يم شيپ

رقم   نيبلند تر  ني. ا است هنمود ثبت را) مجروح ٣١٣٩ و كشته ١١٧٤( يملك تلفات مورد ٤٣١٣ وناماي، ٢٠١٩ سپتمبر

 
 ٤٨ كاهش آن عمده  لياما دل ،هافتيكاهش  ياندك ٢٠١٨نسبت به سال  ٢٠١٩نه ماه اول سال  انيدر جر ينيزم يها يريبرخاسته از درگ ياگرچه تلفات ملك. ٦

 ينيزم يها يريگدر از يناش يملك تلفات. بدهد نسبت دولت طرفدار يروهاين اي و دولت مخالف عناصر به را آن نتوانست وناماي كه بود يملك تلفات در يدرصد

 شيدر ختم ربع سوم افزا ٢٠١٨نسبت به سال  ٢٠١٩در سال  قتيطرفدار دولت نسبت دهد، در حق يروهاين ايموفق شد آن را به عناصر مخالف دولت و ونامايكه 

   .  افتي

 

٪٢٢: مواد انفجاري نوع انتحاري

مورد تلفات ملكي ١٧٧٩

)مجروح   ١٤٧٩كشته و     ٣٠٠( 

٪٢٠: مواد انفجاري نوع غير انتحاري

تلفات ملكي ١٦٦٤

)مجروح  ١٣١٧كشته و    ٣٤٧(
٪٢٩: درگيري هاي زميني

تلفات ملكي ٢٤٠٤

)مجروح ١٨٥١كشته و    ٥٥٣(

٪١١: عمليات هوائي

تلفات ملكي ٨٨٥

)مجروح ٣٠٦كشته و   ٥٧٩(

٪٨: كشتار هدفمند

تلفات ملكي ٦٢٤

)مجروح ٢٥٥كشته و  ٣٦٩(

٪٥: مواد انفجاري باقي مانده از جنگ

تلفات ملكي  ٤٢٨

)مجروح  ٣٠٥كشته و   ١٢٣(

٪٣: عمليات تالشي

تلفات ملكي  ٢٧٦

)مجروح  ٧١كشته و    ٢٠٥(
٪٢ :ساير

تلفات ملكي  ١٧٩

)مجروح ٩٢كشته  و ٨٧(

تلفات افراد ملكي بر اساس نوع رويداد

٢٠١٩سپتمبر  تاجنوري 

 :مواد انفجاريی انتحاری و غير انتحاری
۴٢٪ 

 تلفات ملکی ٣۴۴٣
 مجروح) ٢٧٩۶ و کشته ۶۴٧(
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  به واحد ربع كيتاكنون در  ٢٠٠٩سال  از يتلفات ملك كيستماتياز زمان آغاز ثبت س وناماياست كه  يتلفات ملك

  داشته  شي افزا ٢٠١٨ سال در دوره ني ع به نسبت درصد ٤٢ ماه  سه نيا  ان يجر در يملك تلفات رقم. است رسانده ثبت

  ثبت  تاكنون واحد ماه كي  در  وناماي كه  است بوده يملك تلفات رقم ني شاهد بلند تر ي جوال ماه قسم،  نيهم  ٧.است

  ان يجر  در  يملك  تلفات  رقم  در  شيافزا   عمده  ليدل).  مجروح  ١١٦٤  و  كشته  ٤٢٥(  يملك  تلفات  مورد  ١٥٨٩:  است  نموده

  ي با استفاده از مواد انفجار  ي انتحار  ريو غ يبرخاسته از حمالت انتحار  ي در تلفات ملك  ظهمالح قابل ش يافزا   سوم ربع

  شده توسط عناصر مخالف دولت، اساساً طالبان بوده است.  هيتعب

  عناصر مخالف دولت 

را   ٨ح)مجرو ٣٩١٠كشته و  ١٢٠٧( يمورد تلفات ملك ٥١١٧، عناصر مخالف دولت ٢٠١٩سپتمبر  ٣٠ يال  يجنور  ١از 

  ي سه درصد  يآمار كاهش كل نيدهد. هرچند ا  يم ليرا تشك يدرصد كل تلفات ملك ٦٢رقم،  نيسبب شدند كه ا

  ر ياخ  ش يدهد، اما افزا  ينشان م  ٢٠١٨دوره در سال    ن يبا ع  سهيدر مقا  منسوب به عناصر مخالف دولت  ي در تلفات ملك

مجروح)   ٢٩٠١كشته و    ٩٢٢(  يمورد تلفات ملك  ٣٨٢٣  ونامايمنسوب به طالبان قابل توجه است.    يدر شمار تلفات ملك 

منسوب به طالبان در   يدهد. تلفات ملك يدهد، به طالبان نسبت م يم ليرا تشك يدرصد كل تلفات ملك ٤٦را كه 

  ماه  سهياما، از مقا ٩ت.اس هافتي شيدرصد افزا ٣١ ي، ال٢٠١٨دوره در سال  نينسبت به ع ٢٠١٩نه ماه اول سال  انيجر

  شتر يبدست طالبان ب ي تلفات ملك كه شود ي معلوم م ٢٠١٨با ربع سوم سال  ٢٠١٩ست و سپتمبر سال گآ ،يجوال  يها

درصد كل  ١٢مجروح) را كه  ٧٨٤كشته و  ٢٢٩( يمورد تلفات ملك ١٠١٣ وناماي ١٠ت.اس افتهي شياز سه برابر افزا 

  ٤٩رقم كاهش  ني دهد. ا ينسبت م  يخراسان دولت اسالم تيبه داعش/شاخه وال دهد،يم ليرا تشك يتلفات ملك

  ي مورد تلفات ملك  ٢٨١عناصر نامشخص مخالف دولت  ١١د.ده يرا نشان م  ٢٠١٨نسبت به نه ماه اول سال  ي درصد

  دهد.   يل ميشكترا  يكه سه درصد كل تلفات ملك  اند  دهيردگمجروح) را سبب  ٢٢٥كشته و  ٥٦(

 
 ٢٠١٩ربع سوم    انيدر جر  ي. تلفات ملكه استكرد  ثبت  را)  مجروح  ١٨٩٤  و  كشته  ١١٤١(  يملك  تلفات  مورد  ٣٠٣٥  وناماي،  ٢٠١٨  سپتمبر  ٣٠  يال  يجوال  ١  خياز تار.  ٧

   .افتي شياز دو برابر افزا شتريجون) ب ٣٠ – لياپر ١( ٢٠١٩به ربع دوم سال  سهيسپتمبر) در مقا ٣٠ يال يجوال ١(
  شود. يمجروح) م ٩٨٩كشته و  ٢٠٦مورد تلفات اطفال ( ١١٩٥مجروح) و  ٣٨٤كشته و  ١١٣مورد تلفات زنان ( ٤٩٧ارقام شامل  نيا. ٨
   مجروح) را به طالبان نسبت داده بود. ١٨٥٦كشته و  ١٠٥٦( يمورد تلفات ملك ٢٩١٢ وناماي، ٢٠١٨نه ماه اول سال  انيدر جر. ٩

 ٢٨٧( يملك تلفات مورد ٧٣٧ به سهي مقا در است داده  نسبت طالبان به را) مجروح ١٨٣١ و كشته ٤٩١( يملك تلفات مورد ٢٣٢٢ وناماي، ٢٠١٩در ربع سوم سال . ١٠

   .٢٠١٨ سال سوم ربع در) مجروح ٤٥٠ و كشته
   نسبت داده بود. يخراسان دولت اسالم تيمجروح) را به داعش/شاخه وال ١٣٧٦كشته و  ٦٠٩( يمورد تلفات ملك ١٩٨٥ وناماي، ٢٠١٨در نه ماه اول سال . ١١
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  ت يو مجروح گمر  اول درجه عامل شده هيتعب يانفجار مواد  از استفاده با يانتحار ريغ و يانتحار حمالت از يبيترك

در شمار تلفات   ي شيافزا وناماي . دارد قرار  هدفمند  كشتار و  ينيزم ي ها ي ريگبوده است كه بدنبال آن، در  ي افراد ملك

درصد) منسوب به عناصر    ١٨(  ينيزم  يها   ير يگدرصد) و از در  ٢٧(  يانتحار  رينوع غ  يبرخاسته از مواد انفجار   يملك

است. باوجود شمار    كردهثبت    ٢٠١٨دوره در سال    نيبا ع  سهيدر مقا  ٢٠١٩نه ماه اول سال    انيمخالف دولت را در جر

ها در   دادي نوع رو نيبرخاسته از ا  يدر ربع سوم، تلفات ملك دهيچ يو پ ياز حمالت انتحار يناش يبلند تلفات ملك

توسط   ي از اثر كشتار هدفمند افراد ملك يدرصد كاهش داشته است. تلفات ملك  ٢٤ يال  ٢٠١٩نه ماه اول سال  انيجر

 است.   افتهيدرصد كاهش   ١٢عناصر مخالف دولت تا 

  شده   ه ي تعب   ي مواد انفجار   له ي بوس   ي رانتحار ي و غ   ي انتحار   ك ي تفك   بدون   حمالت 

  در  يانتحار  ريغ  و ي انتحار حمالت  در  شده هيتعب يانفجار  مواد از   كوركورانه استفاده رانگن اً ديشد  شيهم مثل وناماي

  از  ي ناش يملك  تلفات در  ي درصد شش  كاهش وناماي سپتمبر، ي ال ي جنور ماه از هرچند. باشد ي م ي ملك ساحات

  ماه  انيجر در اما كرد، ثبت قبل سال با سهيمقا در را شده هيتعب يانفجار  مواد لهيبوس يانتحار  ريغ و ي انتحار حمالت

دو   ن يبرخاسته از ا  ي در شمار تلفات ملك يدرصد  ٧٢ يكننده  رانگن شي افزا وناماي سپتمبر، و ست گآ ،يجوال  يها

  . ديبه ثبت رسان ٢٠١٨دوره در سال  نيبا ع سهيرا در مقا  دادينوع رو 

  ه يتعب يانفجار مواد له يبوس يانتحار  حمالت از  برخاسته) مجروح ١٤٧٩ و كشته ٣٠٠( يملك  تلفات مورد ١٧٧٩ وناماي

از   يناش يتلفات ملك  مطلق تيآن، اكثر انيكه در جر  ٢٠١٨رخالف سه ربع اول سال ب ١٢ت. اس هكرد  ثبت را شده

در   ١٣ت، رفگ صورت يخراسان دولت اسالم ت يشده توسط داعش/وال هيتعب يمواد انفجار له يبوس يحمالت انتحار 

  مجموع  از. دنديردگها را سبب  داد يرو  ونه گ ني از ا يناش ي ، طالبان سه ربع تلفات ملك٢٠١٩نه ماه اول سال  انيجر

 ١٤٩( يمورد تلفات ملك ١٣٢٧سبب  كه داده انجام را آن مورد ٢٤ طالبان، ٢٠١٩ سال در  دهيچ يپ و يانتحار حمله ٣٣

  ١٢٢( ي مورد تلفات ملك ٣٣٦مسئول  ي خراسان دولت اسالم ت ي. داعش/شاخه والدندي ردگمجروح)  ١١٧٨كشته و 

 
  . شود يمجروح) م ٣٢٢كشته و  ٣٣مورد تلفات كودكان ( ٣٥٥كشته و مجروح) و  ١٣مورد تلفات زنان ( ١٨٧شامل  نيا. ١٢
كه  ديشده سبب گرد هيتعب يمواد انفجار لهيبوس يرا از اثر حمالت انتحار يمورد تلفات ملك ١٧٤١خراسان  تي، داعش/وال٢٠١٨سپتمبر  ٣٠ يال يجنور ١از . ١٣

   دهد. يم ليرا تشك دادينوع رو نيبرخاسته از ا يدرصد كل تلفات ملك ٧٤
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عناصر   توسط رگيد دهيچ يو پ يسه حمله انتحار هيبود. بق دهيچ يو پ يمجروح) از اثر شش حمله انتحار ٢١٤كشته و 

  . ديردگمجروح)   ٨٧كشته و  ٢٩( يمورد تلفات ملك ١١٦كه باعث  رفتگنامشخص مخالف دولت صورت 

  كه   را   كشور   سراسر   در   ده يپچ   و   يانتحار   نامتناسب  و   كوركورانه   حمله   ن ي چند  از   ي ملك  تلفات  به  ستردهگ  بيآس  وناماي

  ر يمكاتب و شفاخانه ها تاث  ي اتفاق افتاد و باال   ي چند مورد آن در ماه جوال  كه   ه،كرد  ثبت  داشت  ي پ  در   ي ميعظ  تلفات

وزارت دفاع در شهر كابل حمله   يريو انجن كيستيلوژ اهگقرار يباال طالبان ،يجوال ١ خ يبتار. ذاشتگ يبرجا يمنف

مجروح به  ١٤٤كودك و  كيكشته به شمول  ٧را كشته و مجروح كردند ( يفرد ملك ١٥١ و داده انجام يروهگ

انفجار    اه گقرار  ني در مقابل ا  ي را توسط فرد انتحار   يمملو از مواد انفجار  يموتر باربر   كيكودك). طالبان    ٢٨شمول  

  اه گقرار به  ورود باافراد  ني . اباز كرد اهگ قرار ن يا داخل  به نكوفيمرد مسلح به كالش دو  ورود يدادند كه راه را برا 

  ر يز ريتعم كياز سكنه  يخال يفوقان ي طبقه ها به رگيحال دو حمله كننده د نيو در ع زدند لولهگ  كيدست به شل

. متعاقباً  شدند داخل  كرد، ي م تيفعالمكتب  كي  آن  يو در منزل تحتان  داشت تيموقع اه گقرار  جوار در  كه  كار

خاتمه دادند. شش مكتب كه در آن   ن يو به حمله مهاجم ده يافغانستان به محل رس  ويآر    ي س ٢٢٢قطعات خاص واحد 

 با  طالبان ،يغزن شهر در يجوال  ٧ خ يبتار بعد، روز شش فقط. ديردگ خسارمندحمله  نيا ازداشت  تيموقع يحوال

  ك ي نزد ي مسكون محله  در  كه  يمل  تيامن استير  اه گرا در مقابل قرار  ير گيد ي انتحار حمله ي باربر موتر عراده  كي

  ي ملك   فرد  ١٦٨  و  شدند  كشته  كودك  سه   شمول  به  ،يملكشش فرد    جه،يسه مكتب واقع شده بود، انجام دادند. در نت  به

  ١٤د.رفتنگرا بر عهده    داديهر دو رو  تي. طالبان مسئولدنديردگكودك مجروح  ٨٢به شمول  ،رگيد

  تعداد  به  رفت، گآن را طالبان بر دوش  تيزابل كه مسئول  ت يدر شهر قالت وال رگيد  حمله  كي  در  سپتمبر، ١٩ خ يبتار

  اه گقرار  مقابل  در  يانفجار  مواد  از  مملو  يباربر  موتر  كي.  دند يردگتن مجرو ح    ١٣٠و    شدند  كشته  رگيد  يملك  فرد  ٢٨

شفاخانه صدمه زده و باعث تلفات   ني انفجار به ا شدت. د يردگمنفجر  ي تيشفاخانه وال ي ك يدر نزد يمل تيامن استير

 
 :شد رفتهيپذ ذيل آدرس در پشتو  زبان به يتريتو  حساب قيطر از كابل در يجوال ١ مورخ داديرومسئوليت را بر عهده گرفتند؛  داديهر دو رو تيطالبان مسئول. ١٤

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704786181939200 به زبان  يتريحساب تو  قياز طر يدر غزن يجوال ٥مورخ  داديو رو

   .https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1147744181366001664 :آدرس بر عهده گرفته شد نيدر ا يسيانگل
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قالت به شدت خسارمند    يتيشفاخانه وال  زاتي. ساختمان و تجهديردگ  يكاركن صح   ١٩و    مارانيب  يها  وازيپا  ماران،يب

    ١٥د. رفتنگرا بر عهده  داديرو  ني ا تيرفت. طالبان مسئول نيامبوالنس از ب   نيو چند  ديردگ

 

  ز يرا ن يانتحار  ريبه شكل غ ياز اثر استفاده عناصر مخالف دولت از مواد انفجار  يكمل مردمان به يجد  بيآس وناماي

كشته و   ٣٤٥( يمورد تلفات ملك ١٦٥٧باعث  ٢٠١٩نه ماه اول سال  انيگونه حمالت در جر  ني ثبت كرده است كه ا

استفاده از    دهد.  يرا نشان م  ٢٠١٨دوره در سال    ني نسبت به ع  يدرصد   ٢٦  شيافزا   كه  است   دهيردگ  ١٦ح)مجرو  ١٣١٢

خاص   يران گن مورد مسئله كند، يم كار ينيزم نيما مثل و رددگ يفعال م يكه توسط قربان ينوع فشار  يمواد انفجار

درصد آن به   ٩٥كه  ديردگمجروح)  ٢٧٥كشته و  ١٧١( يمورد تلفات ملك  ٤٤٦سبب  ي نوع مواد انفجار ني است. ا

 
  آدرس بر عهده گرفتند: نيخود در ا يتريآن را در حساب تو  تيطالبان مسئول. ١٥

 https://twitter.com/QyAhmadi_1/status/1174573369775316992?s=20  
     شود. يمجروح) م ٣٢٧كشته و  ٩١مورد تلفات اطفال ( ٤١٨مجروح) و  ٨١كشته و  ٤٢مورد تلفات زنان ( ١٢٣شامل  نيا. ١٦

882 889 
1,119 

966 1,015 998 
890 841 890 

1,077 

647 

1,565 

2,037 
1,948 2,148 

2,403 2,430 

2,805 

2,329 
2,117 

2,577 
2,796 

2,447 

2,926 
3,067 3,114 

3,418 3,428 

3,695 

3,170 
3,007 

3,654 
3,443 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ي و غير انتحار(كشته شده گان و مجروحينِ افراد ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده 

٢٠١٩ - ٢٠٠٩پتمبر  جنوري تا س-)انتحاري

کشته شده گان مجروحين
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كه با   هينقل واسطهعراده  كي قندهار،  تيوال ز،يخاكر ي در ولسوال يجوال  ١٥ خ يشود. بتار يطالبان نسبت داده م

 جهينت در  كه  كرد برخورد ي فشار  نوع  شده هيتعب يانفجار مواد با بود، حركت در رگي د موتر ده ناًيتخم از  يكاروان

 زنان و كودكان  را انيقربان تياكثر كه شدند) مجروح ٤٠ و كشته ١٣( مجروح و كشته ي ملك فرد ٥٣ آن، انفجار

  ي و دوم  ده ي ردگ بيكامالً تخر  ي كي كه –  نددو موتر بود ني مسافر ان،گكشته و مجروح شد اكثر. داد يم ليتشك

  ه داد  قرار هدف   را افغانستان  يتيامن ي ها روين آنها  كه كردند ادعا  جهاد ي صدا تيسا بي و در  طالبان. بود هد يخساره د

كامالً   هيواسطه نقل ٢شدند و  يتن كشته و زخم ٣٥از  شتريب ، زيخاكردر " كه  است شده  انيآنان ب هيدر اعالم ند،ا

كودك هشت ماهه با   كي آنها  انيكرد كه در م دنيحادثه در شفاخانه د  نيا انياز قربان وناماي ١٧. "ديردگ بيتخر

  در   ساحه  آن  در  شده  هيتعب  يدر مورد انفجار مواد انفجار   ير گيد  زارشگ  چ يه  ونامايوجود داشت؛    زين  دي جراحات شد

  .است   اوردهين بدست روز همان

  بود،   حركت  در  قندهار  سمت  به   كه  يمسافربر   بس  عراده  كي   فراه،  تيوال   بلوك،  باال  يولسوال   در   ،يجوال   ٣١  خ يبتار

  كشته   ٢٤(  شدند  مجروح  و  كشته  ي ملك  فرد  ٤٢  جه،ينت  در  كه  كرد  برخورد  ي فشار  نوع  يانفجار   مواد  با  شاهراه  ريمس  در

  مسئول   فرد   اند،  فرستاده  ساحه  آن  به   قيتحق  جهت  را   يميت  آنها  كه   كردند  اعالم  طالبان  سپتمبر،  ٣  خ يبتار).  مجروح  ١٨  و

  ١٨د. ان كرده  يمعرف  يشرع كمامح  به را او  و  نموده فيتوق را   داديرو  ن يا

  ح ي شده نقض صر هيتعب يكوركورانه و نامتناسب با استفاده از مواد انفجار حمالتكند كه  يم ديمجدداً تاك وناماي

  مخالف  عناصر از خود خواست وناماي. شود محسوب يگ جن ت يجنا تواند يم و بوده ي الملل نيب دوستانه بشر حقوق

  شده،   هيتعب  يانفجار  مواد  هيكل  از  نامتناسب  و  كيتفك  بدون  استفاده  ديبا  آنها  كه  كند  يم  تكرار  رگيد  بار  كي  را  دولت

  در  شده هيتعب يانفجار مواد از استفاده منجمله كنند، يم آمد و رفت يملك افراد آن در كه يساحات در خصوص به

  متوقف  فوراً  را ده يچ يپ و يروه گو حمالت  يحمالت انتحار  امگهن هينقل ط يوسا در شده يجاساز  اي و  شخص بدن

  نوع شده هيتعب يانفجار  مواد از  استفاده عاجل چه هر كه كند  يم بيترغ را دولت مخالف عناصر تمام  وناماي. سازند

  ي ها  اه گدست نيا. كنند متوقف را تواند ينم شده ليقا كيتفك يملك  افراد و نظر مورد هدف نيب ذاتاً كه را يفشار

 
  http://alemarahenglish.com/?p=48668.منتشر كردند:  ٢٠١٩ يجوال ١٦ خيخود بتار تيسا بيدر و يسيگلان زبان به را هياعالم نيان اطالب. ١٧
   http://alemarahenglish.com/?p=51111خود منتشر كردند  تيسا بيدر و يسيگلان زبان به ٢٠١٩ سپتمبر ٣ خيبتار را هياعالم نيطالبان ا. ١٨



  ٢٠١٩اكتوبر   ١٧  در منازعه مسلحانه در افغانستان   ي گزارش ربع وار در مورد محافظت افرد ملك 

10 
 

  ي م  قرار  دي شد خطر معرض در  را  يملك  افراد و  كند ي م كار ي نيزم ن يم مثل و  رددگ يفعال م  ي توسط قربان يانفجار

 سوق داد.  يصرفاً به سمت اهداف نظام توان ينم را  آن مخرب راتيتاث رايز  دهد

  انتخابات   به   مرتبط   ي ها   خشونت 

كرد. برخالف  زارگبر تاكنون ٢٠٠٤ سال از را  خود يجمهور استير انتخابات نيچهارم افغانستان سپتمبر، ٢٨ خ يبتار

  ي ها ماه در ديرد گ يمرتبط به انتخابات كه منجر به تلفات ملك ي سطح خشونت ها ، يتلفات روز افزون افراد ملك

  حمله  دو اما،  ١٩د.مان يباق نيپائ حد در نسبتاً ٢٠١٨ سال يپارلمان انتخابات به نسبت انتخابات يزار گبر روز به يمنته

 ي مورد تلفات ملك ١٥٢و سپتمبر مشتركاً سبب  يجوال يدر ماه ها باتاانتخ  به مرتبط ساحات در پرتلفات يانتحار

 با  طالبان  .شد  انتخابات  يزار گبر  روز  مورد  در  يتيامن  يها  يران گن  شيافزا   باعث  كه  ديردگمجروح)    ١٠١كشته و   ٥١(

  ي ها  يمائيو راه پ تجمعات كه دادند  هشدار  افغانستان شهروندان  به  سپتمبر، و ستگآ  ي ها ماه  در هياعالم سه  نشر

  از  منجمله ،يده  يرا  مراكز از كه كردند بيترغ را ردانگ شا و نيمعلم و رنديگتواند هدف حمله قرار  يم يانتخابات

       ٢٠د.ريگمراكز ممكن است مورد حمله قرار  نيا  را يز  ننديز گ يدور  ،بود شده جاديا  مكاتب داخل در كه يمراكز

مرتبط به انتخابات در   يانتخابات ثبت نكرد، اما خشونت ها يزارگ بر روز در را يپرتلفات داديرو چ يه وناماي  رچهگا

تلفات از اثر   ن يدرصد ا  ٩٥داشت. حدود   ي مجروح) را در پ ٢٤٩كشته و  ٢٨( يمورد تلفات ملك  ٢٧٧سپتمبر  ٢٨روز 

  و  آمد بوجود بود، شده يانداز  راه يجمهور  استير انتخابات زدن هم بر هدف به كه طالبان ستردهگ يها  اتيعمل

افغانستان    يتيامن  يمل   يروهايعناصر مخالف دولت و ن  نيها ب  ير يرگد  انيجر   در  متقابل  آتش  يها   داديرو  به  تلفات  هيبق

  مسلح طرفدار دولت نسبت داده شده است.  ي ها  روهگمورد به  كيو 

  ليقب از يپرتاب ي انتخابات از اثر حمالت با استفاده از سالح ها يزار گبر روز در يملك تلفات تمام ينصف از شتريب

  سمت  به  حاتيتسل ن يا  كهيزمان آمد؛ بوجود  دارند؛  قيدق ريغ ابتپر ي ها ستميس كه  نارنجك و  هاوان  انداز،  راكت

  آن  ك يتفك بدون مخرب اثرات خطر شود، ي م ابتپر ساحات، آن از  ا ي و  شود ي م ابتپر ي ملك تيپرجمع ساحات

 
 آدرس  نيا در كه ٢٠١٨ نومبر و يم يها ماه  در وناماي ژه يمراجعه شود به دو گزارش و ،يمرتبط به انتخابات پارلمان يدر مورد خشونت ها شتريمعلومات ب يبرا. ١٩

   http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :است افتيدر قابل يانترنت
  https://alemarahenglish.com/?p=49655:كردند منتشر خود تيسا بيو در يسيگلان زبان به را هيطالبان دو اعالم. ٢٠

: قابل دست رس هست نجايبه زبان پشتو منتشر شده بود در ا تريدر حساب تو  كه گريد هي. اعالمhttps://alemarahenglish.com/?p=52430و

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1174192534354108416?s=20  
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  ٤مورد تلفات زنان (  ٢٣حمالت،    ونهگنيا  اثر  از  شده  دييتا  يملك   تلفات  انيم  در  نكهيا   يجد   يران گن  موضوع.  است  باال

در   نكهيآنها بدون ا  تيباشد كه اكثر يمجروح) م  ٩٠كشته و  ١٣مورد تلفات كودكان ( ١٠٣مجروح) و  ١٩كشته و 

  .  است   هشد   استفاده  يپرتاب  يكه در آن از آتش سالح ها   دندي د  بيآس  يپروسه انتخابات شركت نموده باشند، از حمالت

  انتخابات   به  مرتبط  يها  خشونت  از  يناش)  مجروح  ٣٧٣  و  كشته   ٨٥(  يملك  تلفات  مورد  ٤٥٨  تعداد  به  وناماي  مجموع،  در

  روز  دو سپتمبر، ٣٠ ي ال شد آغاز  ٢٠١٩ جون  ماه  در  كه ان گدهند ي را ي تيتقو نام ثبت ان يجر در  دادي رو نياول از را 

  . است نموده ثبت انتخابات، يزار گبر از بعد

ثبت كرده   زيانتخابات را ن يزار گبر روز  در تنها داد يرو  ٩٢ منجمله  ت،ياذ و آزار  و ارعاب د، يتهد داديرو ١٢٠ وناماي

  ي ها   ت يسا  ي ها  يك يدر نزد  ا يشده در داخل و    هيتعب  يمواد انفجار  اهگدست  ن ي چند  ي جاسازها شامل    داد يرو   ن ياست. ا 

  اختطاف  داديرو ٢٤ وناما ي. ديردگ ي افغانستان قبل از انفجار كشف و خنث يتيامن ي روهايتوسط ن كه  شد ي م ي ده يرا 

  روز   در  انتخابات  كارمند  هشت  اختطاف  شامل  كه  كرد  ثبت  زين  را  انتخابات  روند  به  وندي پ  در  طالبان  توسط  يملك   افراد

  .شود  يم  پروان تيوال  ينوار يش يولسوال  در  انتخابات يزار گبر

  به  مرتبط يها خشونت از  ي ناش يملك  تلفات ي ادعاها هيبق مورد در مدارك و اسناد ه ي ته جهت خود كار به وناماي

در    وناما ي  ژه يو  زارش گدر    توان  يم   را  انتخابات  به  مرتبط  يها   خشونت   مورد  در   شتريب  اتيجزئ.  دهد  يم   ادامه  انتخابات

   ٢١د. نمو مالحظه د،يردگاكتوبر منتشر  ١٥ خ يمرتبط به انتخابات كه بتار يمورد خشونت ها

مرتبط  يها  تيمنجلمه سا ،يملك ساتيو تاس ي افراد ملك ه يخواهد كه حمالت عل ياز عناصر مخالف دولت م وناماي

كند كه استفاده از هاوان، راكت انداز و   ي م بيعناصر مخالف دولت را ترغ ونامايبه انتخابات را فوراً متوقف سازند. 

كه به قصد    ي اعمال  هيرا متوقف نموده و از كل  يملك  تيو از ساحات پرجمع  يملك  تينارنجك انداز در ساحات پرجمع

  دست بردارند.  رد،يگ يافغانستان صورت م   تيجمع انيترس در م جاديا

  

   

 
    reports-civilians-of-.unmissions.org/protectionhttp://unama:است دسترس قابل وناماي تيسا بيگزارش در و نيا. ٢١
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  ي ملك   ي ا ي اش   و   ي ملك   افراد   ه ي عل   ي عمد   حمالت 

منجمله با استفاده    ،يافراد ملك  يباال   ياز حمالت عمد   ير گيد  موارد  وناماي  انتخابات،  به  مرتبط  يها  خشونت  بر  عالوه

 يمورد تلفات ملك ٢٣١٣ ونامايسپتمبر،  ٣٠ يال يجنور ١  خ يثبت نموده است. از تار زيشده را ن  هيتعب ياز مواد انفجار

  به نسبت  يدرصد  ٢٥ كاهش كه  كرد ثبت را  يملك  افراد هيعل ي از حمالت عمد يمجروح) ناش ١٧٢٠كشته و  ٥٩٣(

  د يحمالت شا ونه گ ن ياز ا  يناش ي تلفات ملك يشمار مجموع رچهگا ٢٢د.ده  يم نشان را ٢٠١٨ سال در  دوره  نيع

  ي خراسان دولت اسالم   تيعمده آن كاهش قابل مالحظه حمالت توسط داعش/شاخه وال   ليباشد كه دل  افتهيكاهش  

  داشته شيافزا  درصد )٩( نه تا طالبان به منسوب حمالت ونه گ ني برخاسته از ا ي است، قابل ذكر است كه تلفات ملك

  ٢٣ت.اس

  ت يجمع  هيعل  داعش  توسط  انهيراگفرقه    يها   زهيگبا ان  يحمالت عمد  شيهم  مثل  وناماي،  ٢٠١٩ربع سوم سال    انيجر  در

  داخل  در را همراهش  يانفجار مواد يانتحار  كننده حمله  كي ست،گآ ١٧ خ يبتار. است هنمود ثبت  را عهيش مسلمانان

  مسلمانان  عمدتاً كه يعروسمحفل  انگكنند اشتراك از يگ بزر تيجمع انيدرم كابل شهر در  ي عروس سالون كي

  در  كودك ١٥ كه دنديردگ مجروح  ر گيتن د ١٤٣و  شدند كشته ي ملك فرد ٩١ جه،ينت  در. كرد منفجر بودند، عهيش

  ن يا تيمسئول انهيرا گفرقه  يها زهيگان انيبا ب داعش .ندقرار داشت نيمجروح انيدر م كودك ٣٥ و انگشد كشته انيم

    ٢٤ت. رفگحمله را بر دوش 

  ثبت   به  زين  را  طالبان  توسط  سالم  يمخابرات  شبكه  به  مرتبط  ساتيسأافراد و ت  يعمد   يهدف قرار ده  يها   دادي رو  وناماي

  ي هدف نظام ، آن ساتيسأت  و شركت  ني ا  كه نمودند  اعالم  يا  ه ياعالم نشر  با طالبان ست،گآ ٢٦ خ يبتار. است ده يرسان

  ه يعل " ياقدامات قانون "  نكهيمحسوب خواهند شد و ا "ياستخبارات  ان گار ك ي" بوده و كارمندان آن به عنوان پرسونل 

  ي جوال   ٢٣  خ يطالبان بتار  ه،ياعالم   ني از نشر ا  شيكارت سالم داشته باشد، اتخاذ خواهد شد. پ  م يكه با خود س  يهركس

دولت افغانستان   يبرا  يكارت سالم با خود داشت متهم به جاسوس ميرا كه س يبلخ مرد تيچمتال وال يدر ولسوال

 
   مجروح) را ثبت كرده بود.) ١٩٩٩كشته و  ١٠٩٤( يمورد تلفات ملك ٣٠٣٩ وناماي، ٢٠١٨نه ماه اول سال  انيدر جر. ٢٢
را كه به طالبان منسوب  يافراد ملك هيعل يمجروح) مرتبط به حمالت عمد ٦٦١كشته و  ٥٣٣( يمورد تلفات ملك ١١٩٤ وناماي، ٢٠١٨نه ماه اول سال  انيدر جر. ٢٣

   مجروح) را ثبت كرده است. ٩٤٠كشته و  ٣٦٢( يمورد تلفات ملك ١٣٠٢ وناماي، ٢٠١٩در سال  كهيبود، ثبت نموده بود در حال ده يگرد
   موجود است. وناماي يمحافظت از افراد ملك سيتابيرا بردوش گرفته اند، در د تيخراسان كه در آن مسئول تيداعش/شاخه وال هياعالم. ٢٤
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  سيكه در موتر متعلق به رئ ي سيمقناط يانفجار مواددر شهر كابل،  ست، گآ ٨ خ يبتار. دنديبر  سركارد  بانموده و 

را كشت و محافظش را مجروح نمود. طالبان    ي و  و    ده يردگشده بود، منفجر    ي سالم جاساز   ي شركت مخابرات  يتجارت

پسر هفده   كي قندهار،  تي بولدك، وال ن يسپ يالسپتمبر، در ولسو ١٣ خ يبتار  ٢٥د.رفتنگآن حمله را بر دوش   تيمسئول

  به  طالبان توسط رفت، گسالم برعهده  يرا در دفتر شركت مخابرات ي ساله بعد از آنكه به عوض پدرش نوبت پهره دار

  قندهار  شهر  كابل،  در  سالم  يمخابرات  شركت  ساتيتأس  يباال   طالبان  حمله  از  يها   داديرو  وناماي.  شد  كشته  چاقو  ضرب

  .است  نموده ثبت طالبان هياعالم نشر از بعد زين را  خوست شهر و

  ن يب دوستانه بشر  حقوق يجد  نقض ي عمد بطور يكشتن افراد ملك ايشود كه هدف قرار دادن و  ي آور م ادي وناماي

 تيجمع هيعل كيستماتيس و  ستردهگبر آن، حمالت  افزون ٢٦د.شو محسوب يگجن تي جنا تواند يم و بوده يالملل

  ه ي عل ت يتواند جنا ي شوند م يكشته م يعمد  بطور  يملك افراد آن  در كه يقوم و يمذهب ي ها تياقل شمول به يملك

   ٢٧د.ردگمحسوب  تيبشر

  دولت   طرفدار   ي ها   رو ي ن 

 ١١٩٩كشته و  ١١٤٩( يمورد تلفات ملك ٢٣٤٨ مسببطرفدار دولت  يروهاي، ن٢٠١٩سپتمبر  ٣٠ يال يجنور  ١از 

طرفدار    يها   يروياست. ن  ٢٠١٨در سال    ي مقطع زمان  نينسبت به ع  يدرصد   ٢٦  يكاهش  انگريكه ب  ٢٨د. دني ) گرديزخم

  ي مورد تلفات ملك  ١٢٦١ وناماي، ٢٠١٩ماه اول سال  ٩ يدرصد از مجموع تلفات ملكي بودند. ط  ٢٨دولت مسئول 

افغان   يتيامن يها رويكند، به ن يم يدرصد مجموع تلفات ملك ١٥از  يندگيمجروح) را كه نما ٧٧٧كشته و  ٤٨٤(

  ٦٨٢ وناماي  ٢٩د. مشابهت دار ٠١٨٢مدت در سال  نيدر ع آمده  انيم به يمنسوب نموده است،  كه با ارقام تلفات ملك

 
   http://shahamat1.com/?p=170317خود به زبان پشتو بر عهده گرفتند: تيسا بيرا در و داديرو نيا تيطالبان مسئول. ٢٥
، ١ ي، قاعده ها  يالملل  نيبشر دوستانه ب  يعرف   حقوق؛ مطالعه  )١ه)()(٢(٨ج) و  )(٢(٨؛ منشور روم، مواد  )٢(١٣، )٢(٤دوم، مواد    يپروتوكل الحاق ؛  ٣ماده مشترك  .  ٢٦

١٥٦، ٨٩، ٦.   
 گروه  شكنجه  و  بيتعذ  ايو  ؛يساز  نابود  قتل؛  عمل:  شود  يم  ليذ  موار  شامل  اعمال،  ريروم، در كنار سا  اساسنامه  ١در ماده    تيبشر  هيعل  تيجنا  فيمثال، تعر  يبرا.  ٢٧

 وارد هدف به كه مشابه اوصاف با يانسان ريغ اعمال  ريسا و ل؛يدال ريسا ايو يتيجنس ،يمذهب ،يفرهنگ ،يقوم ،يمل ،ينژاد ،ياسيس ليدال به يمشخص تيجمع اي و

از حمالت گسترده و  ياعمال به عنوان بخش نيباشد و ا افتهيارتكاب  يو جسم يبه صحت روان بيآس اي و يروح ايو يجسم  ديشد جراحت ايو اديز رنج كردن

   باشد. افتهياز آن حمالت، ارتكاب  يبا علم و آگاه ،ياز افراد ملك يمشخص تيجمع هيعل كيستماتيس
  .شود يم) مجروح ٤٩٢ و كشته ٣١٢( كودكان تلفات مورد ٨٠٤ و) مجروح ٢١٦ و كشته ١٣٠( زنان يملك تلفات مورد ٣٤٦ شامل نيا. ٢٨
   .  ه استنمود منسوب افغانستان يتيامن يمل يها روين به را) مجروح ٧٧٨ و كشته ٤٩٦( يملك تلفات مورد ١٢٧٤ وناماي، ٢٠١٨ سال اول ماه نه يط. ٢٩
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  ي ها روين به دهد،  يم ليتشك را ي ملك تلفات كل درصد هشت كه را ) مجروح ٢١٤ و كشته  ٤٦٨( يملك تلفات مورد

  ١٥٥ وناماي ٣٠ت. با سال قبل اس سهيدر مقا برابر  چهار شيافزا  ك ي از يحاك  كه است  نموده منسوب ي الملل نيب ينظام

  مسلح   يها   گروه  به  دهد،  يم  ليكتش  را  يملك  تلفات  كل  درصد   دو  كه  را)  مجروح  ٧٦  و  كشته  ٧٩(  يملك  تلفات  مورد

  نسبت   يشتريب  يملك  تلفات  مسبب  كايپكت  در  مستقر  نيشاه  يروهاين  آنجمله  از  كه  است،  نموده  منسوب  دولت  طرفدار

مجروح كه سه در صد كل  ) ١٣٢و كشته  ١١٨( يملك  تلفات مورد ٢٥٠ ي باق. دنديگرد خوست  محافظت ي ها روين به

  . است نموده منسوب دولت طرفدار  ناشده مشخص متعدد يها  گروه به دهد، يم  ليرا تشك  يتلفات ملك

آن    بيبه تعق  ، ينيزم  ي ها  ير ياز درگ  يطرفدار دولت ناش  يها   ي رويصورت گرفته توسط ن  ي قسمت اعظم تلفات ملك

گزارش   ٢٠١٨ست كه در ربع سوم سال ه يروند  با مشابهبوده است كه  يتالش اتيو بعد هم عمل  ييحمالت هوا

  ي ر يدرگ ي عني)، حادثه نوع سه ني ا همه از يناش دولت طرفدار  ي ها روين ي سو از گرفته صورت ي ملك تلفات. ديگرد

در   ٢٠١٩ربع اول سال  سه  يط ،)درصد ١٦( ي تالش اتيعمل و )؛ درصد ٢٨( يي هوا حمالت)؛ درصد ٢٨( ي نيزم ي ها

  ي رقم تلفات ملك  نيبلند تر  ي در نه ماه اول سال جار   وناماي  .است  بوده  شيافزا  شاهد  ٢٠١٨  سال  در  مدت  نيع  با  سهيمقا

 ك يستماتيثبت س ياز بدو  گرينه ماه اول هر سال د به نسبترا  يتالش  يها اتيو عمل ييهوا  يها اتياز عمل يناش

  .است   نموده ثبت كنون تا خود

 يي هوا   ي ها   ات ي عمل 

  ن يب  يروهايرا ثبت نموده است كه ن  ييهوا   يها  اتياز عمل  يناش  يدر تلفات ملك   شيتا كنون افزا  ٢٠١٤از سال    وناماي

  ٣٠ ي ال ي جنور ١داشته است. از  نسو يبد ٢٠١٨نوع حادثات را از  ن ياز ا  يبخش اعظم تلفات ناش تيمسئول ي الملل

  ك ي  انگر ينما ني ا ٣١ت. مجروح) را سبب شده اس ٣٠٦كشته و  ٥٧٩( يتلفات ملك  ٨٨٥ يي حمالت هوا ٢٠١٩سپتمبر 

  همه پنجم كي باًيتقر. است ٢٠١٨ سال اول ماه نه با سهيمقا  در حادثه نوع نيا از يناش يملك  تلفات در يكل شي افزا

كه در اثر   يتعداد افراد ملك كهير حالد ٣٢ت.اس وستهيپ وقوع به هلمند تيوال در ييهوا  حمالت از يناش يملك تلفات

 
  .ه استنمود منسوب يالملل نيب ينظام يروين به را) مجروح ٦٧ و كشته ٨٢( يملك تلفات مورد ١٤٩ وناماي، ٢٠١٨ سال اول ماه نه يط. ٣٠
   .شود يم) مجروح ١٢١ و كشته ١٦٣( كودكان تلفات مورد ٢٤٨ و) مجروح ٥٤ و كشته ٦٠( زنان تلفات مورد ١١٤ شامل رقم نيا. ٣١
مدت   نيانجام شده در ع  ييحمله هوا  ٩٢٨با    سهيكه در مقا  ه شد  انجام  ييهوا  حمله  ١٢٦٥،  ٢٠١٩  سال   اول   ماه   نه  يط متحد،  ملل  تيامن  و  تيمصون  بخش  از  نقل  به.  ٣٢

هلمند اتفاق افتاده   تيدر وال  ٢٠١٩نه ماه اول سال    يانجام شده ط  ييسوم از مجموع حمالت هوا  كي  باًيدهد. تقر  يرا نشان م  شيدرصد افزا  ٣٦،  ٢٠١٨زمان در سال  

   .است
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  ش ي درصد افزا  ٧١كشته شده  يدرصد كاهش داشته است،  تعداد افراد ملك  ١٤اند،  دهي مجروح گرد ييحمالت هوا 

داشته   ٢٠١٩در نه ماه اول سال  ي تلفات ملك آوردن وجود بهنقش را در  ني تر شيب ييهوا يها  اتيداشته است؛ عمل

درصد آن را    ١٩و    يالمل   نيب  ي نظام   يها  رويرا به ن  ييهوا  يها  اتيعملاز    يناش  ي درصد از تلفات ملك  ٧٤  وناماياست.  

  ك يبه  تيامكان منسوب نمودن مسئول ،ماندهيباق دِدرص ٧ يراب ٣٣ت. افغانستان منسوب نموده اس ييهوا  يهارويبه ن

 .است ه نبود سريطرف مشخص م

  
 
  ي نظام يروهاياز ن تيدر حما يالملل  ني ب ينظام يروهاي توسط ن يياز حمالت هوا يناش يِبه ثبت تلفات ملك  وناماي

  خ ي. بتاراست  ه داد  ادامه  يمل  تيامن  ژه يو  ي هاروين  ي انجام شده از سو  يها   ات يبه شمول عمل  ن،ي در زم  ي الملل  ن يافغان و ب

  را  ياتيعمل يمل تيامن ژهي و يها روين هلمند، تيوال قلعه يموس يولسوال در شب بجه ١١ ساعت، ٢٠١٩ سپتمبر ٢٢

  طرفدار  يها يروين انيم خورد و زد. نمودند يانداز  راه بودند،  نموده افتيدر  را آن راپور كه مهم هدف كي  هيعل

را انجام   ييحمله هوا كيمستقر در افغانستان،  ييكايامر يهاروين. شد آغاز ني زم در دولت مخالف عناصر و دولت

  ي عروس مراسم ك ياز  كه ه ينقل لهيداد. در همان لحظات دو وس ي طالبان و القاعده را هدف قرار م ي ها رويدادند كه ن

 
 يروهاين ضربات از يملك تلفات كهيحال در افت،ي شيافزا يقبل ربع با سهيمقا در افغانستان ييهوا يروهاين ضرباتتوسط  يتلفات ملك ٢٠١٩ربع سوم سال  يط. ٣٣

   .ته استافي كاهش يقبل ربع با سهيمقا در يالملل نيب ينظام
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(به شمول پنج  يفرد ملك ١٥مرگ  وناماي ،گزارش نيا  ديتسو انيهدف قرار گرفتند. در جر بودند، بازگشت حال در

به نقل از   ٣٤ت.اس هنمود دييكودك) را تا ششزن و  دو( به شمول  يفرد ملك ١١كودك) و مجروح شدن  نهزن و 

  بودند“   شده   داده   جا  طالبان  رهبران  انيم  در  كه   القاعده  مهم  ”گروه   ك ي  هيعل  اتيعمل  ني افغانستان، ا   يمل  تيامن  يشورا 

  بازداشت  شان يها  خانواده ياعضا و “يخارج اني”جنگجو طالبان، از يتعداد  انيجر نيا در و. بود گرفته صورت

  ت يآن وال  ي و از وال  هنمود  ابراز  يملك   تلفات   از  يحاك  گزارش   به  نسبت  را   اش  ي نگران  يغن   جمهور   سيئر  ٣٥د.دنيگرد

با مقرره   مطابقت در را  شان قاتيتحق زين افغانستان در مستقر ييكايامر يهاروين ٣٦د.ينما قيخواست تا موضوع را تحق

  آغاز نموده است.  كايمتحده امر االتيا ارتش  6-15

  در  مستقر ييكايامر يهارويننگرهار ن تيوال  يانيخوگ ي شب در ولسوال  02:00ساعت  يسپتمبر، حوال ١٩ خ يبتار

  دولت  خراسان شاخه /داعش كنترول تحت يجنگل منطقه كي در يافراد يباال  را  ييهوا حمالت نيچند افغانستان

تجارت   ي جلغوزه برا  يمخروط ها يمشغول جمع آور  شده  ادي ساحهدر  ،يملك كارگر مردان . دادند انجام اسالمي 

  منطقهِ   به  كارگران  رفتن  برنامه  از  شيشاپيپ  افغان  يتيامن  يمل  يروهايبه شمول ن  يحكومت  يجلغوزه بودند. به مقامات محل

داعش   يمنطقه از سو  دروافقت به ورود م ٣٧د.اطالع داده شده بو يانجام كار، به طور كتب يتحت كنترول داعش برا 

بود، در خواب بودند. در زمان   شده پهنكه در منطقه  مهيخ ني شده بود. در لحظه حادثه، كارگران در چند ءاعطا زين

  د ييتا  تذكرهم  ييهوا  حمله  اثر  به  را  گريد  يملك  مرد  ١١  شدن  مجروح  و  يملك  مرد  ١٩  مرگ  وناماي  گزارش،  ني ا  ديتسو

كودك بوده اند و   انياز قربان يبرخ نكهيبر ا ياست مبن يي ادعا ها  سقم و صحت يبررسدر حال  وناماي.  است هنمود

مستقر در افغانستان به خانواده   يي كا يامر يروها ين ،بعد از حادثه ي باشند. اندك ي م د ياز كارگران تا هنوز ناپد يبعض

  ياز اذعان شان به ملك  يحادثه كشته شده بودند غرامت پرداخت نمود، كه حاك ن يكه در ا  يهشت تن از افراد  يها

  بودن آنان بود. 

 
   .است شده  يرسان روز به كنون تا انتشار زمان از حادثه نيا نيمجروح تعداد. ٣٤
 :است دسترس قابل ريز آدرس در كه نمود منتشر تريتو  در يسيانگل زبان به را هياعالم نيا يمل تيامن يشورا دفتر .٣٥

https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212078069276677?s=20  
  :ديكن مراجعه ريز نكيل به شتريب معلومات يبرا. ٣٦

.deaths-civilian-justice-seek-helmand-relatives-https://www.tolonews.com/afghanistan/activists  
 يافراد ملك  تمحافظواحد   سيتابينامه در د  نينقل از ا  كيدهد.    يموضوع قرار م  انيرا در جر  يتيامن  يها  روين  كهننگرهار    يدفتر وال  ٢٠١٩سپتمبر   ٣مورخ   نامه.  ٣٧

   موجود است. وناماي
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به   ازيو ن ،يياز حمالت هوا  يتلفات ناش ندهيرا نسبت به تعداد فزا اش ينگران  مرتب طور به رياخ يها سال يط وناماي

طرفدار   يروها ياز ن ونامايابراز داشته است.  ير يقبل از درگ ياطياحت ريو تداب يريهدفگ يها  اريدوامدار مع ينيبازب

به حد اقل رساندن خسارت   ، و در همه حاالت از،  اجتناب ي برا را ممكن  اط ياحت گونه  ر خواهد تا ه ي انه مرّصِدولت مُ

  اهدافآنچه ممكن است را انجام دهند تا مطمئن شوند كه    رو ه  ٣٨د،نياتخاذ نما  يو جراحت وارده بر افراد ملك  يجان

ن  دو ب  ي تكنالوژ  به  اتكاء  كه   دهد  ي م  هشدار  وناماي  ٣٩د.باش  ينظام   ياياش  ،يالملل   نيبشردوستانه ب  حقوقشده، طبق    نييتع

  . دهد ي م شي را افزا  يخواسته بر افراد ملك اوارد آمدن خسارات ن، شانس استخبارات  كارمندانآن با  يكافدييأت

  ي تالش   ي ها   ات ي عمل 

را    يتالش ي ها اتياز عمل يناش ٤٠ح)مجرو ٧١كشته و  ٢٠٥( يمورد تلفات ملك  ٢٧٦ وناماي، ٢٠١٩نه ماه اول سال  يط

از   يمياز ن شتريب ٤١د.باش يم  ٢٠١٨مدت در سال  نيبا ع سه ي در مقا يدرصد  ١٦ يشيافزا انگريثبت نموده است، كه ب

به   است كه يتعداد تلفات ،است  ينگران  ه يآمده است. آنچه ما انيبه م يمل تيامن ژهيو يهارويتوسط ن يتلفات ملك

  ي ولسوال  درطرفدار دولت    گروهِ  كي   يانجام شده در جنوب شرق افغانستان از سو  يها  اتياز بابت عمل  ندهيشكل فزا

، ٢٠١٩نه ماه اول سال  ي. طديآ ي م ان ي“ معروف است، به م ني شاه يها  رويكه در محل بنام”ن كايپكت تيارگون و ال 

آمده است، به   انيه مب ٤٢يتالش  ي ها اتيعمل ليمجروح) را كه به دل ٤٢كشته و  ١٠٥( ي مورد تلفات ملك ١٤٧ وناماي

  ي مورد كشته شدن افراد ملك ١٣ ن،ي شاه يها رويرا به ن يمورد كشته شدن افراد ملك ٢٦ ٤٣ي، مل تيامن ژهيو يها روين

  خوست  محافظت يروين و نيشاه ي روهايمشتركاً به ن را ي فرد ملك ١١محافظت خوست، و كشته شدن  ي رويرا به ن

  ي رو ين ، يمل ت يامن ژه يو  يروها يكه توسط ن يي ها  اتيكه عمل دهد  ي م نشان  وناماي يها  افته ي ٤٤ت. اس نموده  منسوب

 
   .١٥ قاعده سرخ، بيصل يالملل نيب تهيكم يالملل نيب بشردوستانه يعرف حقوق مطالعه. ٣٨
   .١٦ قاعده سرخ، بيصل يالملل نيب تهيكم يالملل نيب بشردوستانه يعرف حقوق مطالعه. ٣٩
  .گردد يم) مجروح ٢٣ و كشته ٢١( كودكان تلفات مورد ٤٤ و) مجروح ١٧ و كشته ٩( زنان تلفات مورد ٢٦ رنده يدربرگ نيا. ٤٠
   .نمود ثبت ره  )مجروح ٤٧ و كشته ١٩١( يملك تلفات مورد ٢٣٨ وناماي، ٢٠١٨ سال اول ماه نه يط. ٤١
   .است شده  يرسان روز به كنون تا انتشار زمان از حادثه نيا نيمجروح تعداد. ٤٢
 يملكمورد تلفات  ٥٧فعال در حوزه شرق؛ و  يمل تيامن استير ٢ صفر قطعه به منسوبشود كه  يمجروح) م ١٢كشته و  ٥٨( يمورد تلفات ملك ٧٠ شامل نيا. ٤٣

صفر   قطعه  به منسوب)  مجروح  ٥  و  كشته  ١٧(  يملك  تلفات  مورد  ٢٢  و  ؛جنوب  حوزه   در  فعال   يمل  تيامن  استير  ٣ صفر  قطعه به  منسوب  كهمجروح)    ١٨كشته و   ٣٢(

  .شود يم يمركز مناطق در يمل تيامن استير ١
    .شود يم اند، بوده  ليدخ خوست محافظت يروين هم و نيشاه يها روين هم آن در كه يتالش يها اتيعمل شامل نيا. ٤٤
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تعداد كشته شدگان   ز يو ن شتر يب يتلفات ملك  يريشود به طور چشمگ ي انجام م نيشاه ي ها رو يمحافظت خوست و ن

  آورد.  يافغانستان به بار م  يمل  يانجام شده توسط اردو  يها اتيبا عمل سهيرا در مقا يشتريب

  شمول  به ،يبدرفتار  و بشري حقوق نقض موارد به نسبت را اش ي نگران مكرر  طور به وناماي ،يافزون بر تلفات ملك 

  د ي مظاهرات و تشد كِ يها، كه باعث تحر اتيعمل ن يمرتبط با ا يِ ملك يها  يي دارا  بيتخر سرانه،  خود  ي ها بازداشت

  ، يتلفات ملك  ش يگردد، ابراز نموده است. با توجه به شمار رو به افزا يباشندگان محل م انيدر م يحس سرخوردگ

اهداف   تيتثبطرفدار دولت به منظور  ي ها يروين ي نگران عدم مالحظه و دقت الزم از سو  ي ا ندهيبه طور فزا وناماي

  است.   يتالش يها اتيدر ارتباط با انجام عمل ينظام

  ي هارو ين تيبا حما نيشاه ي هاروين ا،يپكت تيوال   زرمتِ ي ولسوال در  قربان  ديع انيآگست، در جر ١٢-١١ شبدر 

  ن يدر ع يدر چهار مجتمع مسكون يفرد ملك ١١را انجام دادند كه منجر به قتل  يتالش اتيعمل كي متحده  االتيا

 باًيحادثه تقر نيشامل بود. بعد از ا زيكارمند وزارت معارف ن كيچهار متعلم و  انيقربان ني. در جمع اديمنطقه گرد

گرد  انيقربان ني ا يخانواده ها  ياعضا يبرا  يعدالت خواه نياز كمپا ياعتراض كننده در كابل به عنوان بخش ٥٠٠

نمودند.   افغانستان مالقات  ي مل تيامن يعموم سيمعترضان به وزارت دفاع افغانستان و رئ نيا  ندگانيهم آمدند. نما

  ي ها  ادعا  رامونيپ  قاتيتحق  يآن خواستار اجرا  يرا صادر نموده و ط  ي  هياعالم  يمل  تي امن  يشورا   ،آگست  ١٤  خ يبتار

آگست،    ١٥  خ يتارب  ٤٥د.شدن  حادثه  ني ا  رامون يپ  ييپاسخگو  بر  يمبن  اقدامات  اتخاذ  و  يملك  تلفات  آمدن  انيم  به  بر  يمبن

قاطع ناتو/   تيحما تيو مامور يمل تيامن يعموم استي دفاع، داخله، ر  يمتشكل از وزارت ها  هي بلند پا ئتيه كي

نمودند، كه  ديبازد ايپكت تي وال زياز شهر گرد لريم يمتحده مستقر در افغانستان آقا االتيا يهاروين يفرمانده عموم 

  د يي تا يمل تيامن يشده گفتگو صورت گرفت. دفتر شورا اديحادثه  رامونيپ دي بازد ني ا انيبنا به گزارش ها در جر

  دارد.  ان يجر داديرو  ن يا رامونيپنمود كه تحققات 

  ات يعمل كي يمل تيامن ژهيو يها روين ننگرهار، تيال و آباد جالل شهر در شب مين و ١٠ ساعت سپتمبر ٤ خ يبتار

  يي بازجو ي مردان را برا يمل  تيامن است ير ژهيو ي ها رو ينمودند. ن ي راه انداز يساحه مسكون كي را در  يتالش

مجاور جمع نمودند. چهار تن از مردان در   يها يلي از حو يكيبازداشت نموده و زنان و كودكان را جدا نموده و در 

 
 :است دسترس قابل ريز آدرس در كه نمود نشر شيخو  تريتو  حساب در يسيانگل زبان به را هياعالم نيا يمل تيامن يشورا دفتر .٤٥

https://twitter.com/NSCAfghan/status/1161686142779056129  
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  ده ي بازداشت گرد ي كوتاه مدت ي برا گري. هشت مرد ددنديبه قتل رس ك ياز فاصله نزد ي مرم ر يسه اتاق جداگانه با ف

  ي مال  انيچهار تن از حام  اتيعمل  نيهدف ا   ،يمل  يتيامن  استير   ژهيو  يهاروي.  به نقل از ندنديرها گرد  يو در روز بعد

سپتمبر  ٥ خ يه تارب ٤٦د. ننگرهار بوده ان تيوال يگروه برا  ني ا يمال ريگروه داعش/ شاخه خراسان دولت اسالمي و مد

آورده و خواهان عدالت شدند.   يرا به دفتر وال انيقربان ني اجساد ا  انيخانواده قربان ياعضا ات،يدر صبح بعد از عمل

  ي آقا  ياستعفا ياعالن نمود كه و يجمهور غن سيتن را گرد هم آورد. در همان روز، رئ ٨٠٠به  كينزد  همظاهر نيا

دولت مسئول تحمل ما در برابر تلفات   كي ثيكه ”منح  افزود است، و  رفتهيرا پذ  يمل ت يامن يعموم سيرئ يستانكز

حادثه    ني ا  رامون يدستور داده است تا پ  يسارنوال  ي به لو   ي جمهور همچنان عالوه كرد كه و   سيرئ  ٤٧. صفر است“  يملك

  ن ين ا رامويپ قيكه تحق هنمود  دييتا يمل  تيامن يدفتر شورا  ٤٨.را به عدالت بسپارد“ نيبه عمل آورده و ”مرتكب قيتحق

  مراتب   و  گرفته  تماس  مذكور  انيقربان  پدر  با   يغن  جمهور   س يرئ  كه  كردند  دييتا  منابع  ني ا   بر  عالوه.  دارد  ان يجر  حادثه

  رفتار  در  رييعمال تغاِ يمبن جمهور  سيرئ اظهارت همچنان وناماي . است نموده اظهار حادثه ني ا بابت را  شي خو تيتسل

 شاهد تا است دواريرا مورد توجه قرار داده ام تلفات وقوع از يريجلوگ منظور به يمل تيامن استير ژهيو يروهاين

  ٤٩د.باش نهيزم  ني ا در شرفتيپ

از   يكيهر  يها ندارند، از سو  خصومت  در فعال سهم چ يه كه  ياشخاص كشتن كه ورزد،  يم ديتاك مجدداً وناماي

  ي هر زمان، و هر جا ممنوع بوده و م رد  و،يژن يها  ونياطراف جنگ، به صراحت توسط ماده سوم مشترك كنوانس

حقوق بشر   شخص طبق  كي  ي قانون ر يكند كه كشتن غ يم  ديهمچنان تاك ونامايمحسوب گردد.  يجنگ  تيتواند جنا

  است.    ينقض حق زندگ يبه معن  يالملل  نيب

 
   .است موجود وناماي يافرادملك محافظت سيتابيد در آن نقل كي كه ٢٠١٩  سپتمبر ٥ مورخ يمل تيامن استير ٣صفر  قطعه يمطبوعات هياعالم. ٤٦
 :است دسترس قابل ريز آدرس در كه نمود نشر شيخو  تريتو  حساب در يسيانگل زبان به را اظهارات نيا افغانستان جمهور سيرئ. ٤٧

https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589280911560704   
قابل دسترس است:  رينشر نمود كه در آدرس ز شيخو   تريدر حساب تو  يسيرا به زبان انگل هياعالم نيجمهور افغانستان ا سيرئ. ٤٨

https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589285969899521   
 در كه ديينما مراجعه شود يم آغاز بعد به ٥٩:١٠ قهيدق  از كه ٢٠١٩ سپتمبر ٢٢١ مورخ شمشاد ونيزيتلو  با يغن جمهور سيرئ مصاحبه يو يديو  به نمونه، طور به. ٤٩

   https://www.youtube.com/watch?v=M_4uR6dBCus :است دسترس قابل ريز نكيل
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محافظت    يرو يها به شمول ن  شهيو مل  يقانون   ريمسلح غ  يهمه گروه ها  يخواهد تا بدون معطل   ي از مقامات افغان م  وناماي

آنها را در   ا يسوابق منحل نموده و  ي بررس و رانهيطرز العمل سختگ ك يرا بعد از انجام  نيشاه يها  رويخوست و ن

  ت يامن ژه يو  يها  روين ي ها اتيعمل رامون يپ ييو پاسخگو تيبر شفاف د؛ينما ميافغانستان تنظ يتيامن يمل  يهارويقالب ن

و همه ادعا   ٥٠د؛ يافزايب ،افغانستان باشد يتيامن يمل  يها روين  ي رسد خارج از سلسله مراتب فرمانده ي كه به نظر م ،يمل

  ي مورد بررس  يي را به منظور تحقق پاسخگو يالملل  ن يبشر دوستانه ب حقوق و نقض  ي نقض حقوق بشر و بدرفتار يها

  قرار دهد.  

  

 
   .افغانستان دولت يتيوال مقامات و هيپا بلند مقامات شمول به است، ده يگرد حيتوض وناماي يبرا منبع از آنچه مطابق. ٥٠

١٥٪نيروهاي ملي امنيتي افغان 

مورد تلفات ملكي ١٢٦١

)مجروح ٧٧٧كشته و  ٤٨٤(

٪٨: نيرو هاي نظامي بين المللي

مورد تلفات ملكي ٦٨٢

)مجروح ٢١٤كشته و  ٤٦٨(

٪٢: گرو هاي مسلح طرفدار دولت

مورد تلفات ملكي ١٥٥

)مجروح ٧٦كشته و  ٧٩(

٪٣: نيرو هاي نامشخص  يا متعدد طرفدار دولت

مورد تلفات ملكي ٢٥٠

)مجروح ١٣٢كشته و  ١١٨(

٪٤٦: طالبان

مورد تلفات ملكي ٣٨٢٣

)مجروح ٢٩٠١كشته و  ٩٢٢(

٪١٢: شاخه خراسان دولت اسالمي/داعش

مورد تلفات ملكي ١٠١٣

)مجروح ٧٨٤كشته و  ٢٢٩(

٪٤: عناصر نامشخص مخالف دولت

مورد تلفات ملكي ٢٨١

)مجروح ٢٢٥كشته و  ٥٦(

٪٩: تبادله آتش و ساير تاكتيك ها

مورد تلفات ملكي ٧٧٤

)مجروح ٥٦٧كشته و  ٢٠٧(

تلفات ملكي توسط طرف هاي منازعه*

٢٠١٩سپتمبر  تااز جنوري 
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 كودكان و منازعات مسلحانه 

 وناماي، ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ يال  يجنور  ١ نيب.  دارد ادامه همچنان افغانستان در منازعه از كودكان ديشد يريپذ بيآس

  ي درصد   ١١  يكل   شي افزا  كي   انگريب  كه   است،  نموده  ثبت  را )  مجروح  ١٨٣٠  و  كشته  ٦٣١(  كودكان  تلفات  مورد  ٢٤٦١

  تعداد  افته،ي كاهش درصد ٨ زانيم به كودكان باختن جان كهيحال در. است ٢٠١٨ سال در مدت نيع با سهيمقا در

  .است  افتهي  شيافزا درصد ٢٠ مجروح كودكان

 ر يغ و  يانتحار  حمالت  در شده  هيتعب منفجره مواد  يريكارگ  به ر يچشمگ شي افزا از  عمدتاً كودكان تلفات  شي افزا

  ي را  انيجر  در  كيتفك قابل ريغ راتيتاث يدارا  ميمستق ري غ ه ينار  اسلحه  يها  ستم يس ير يكارگ به  شمول  به ،يانتحار

  تلفات  عامل همه از شيب يني زم ي ها ي ريدرگ. است دهيگرد يناش ١٣٩٨ يجمهور  استير  انتخابات روز در يده

  وناما ي.  رنديگ  يم  قرار   جنگ  از   مانده   ي باق  منفجره  مواد   و   يانتحار   ر يغ  و   يانتحار   حمالت  ان  بيتعق  به  كه  بود  كودكان

  يم  ليتشك را  جنگ  از  مانده ي باق منفجره مواد  از ي ناش يملك  تلفات) درصد ٧٧( تياكثر كودكان  كه ن ي ا از  مجددا

 .كند ي م ينگران ابراز دهند،
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  سازد   ي م   ثر أ مت   را   ي صح   و   ي م ي تعل   سات ي س أ كه ت   ي حمالت 

شان به خدمات   يشوند كه دسترس يها متاثر م شفاخانه و مكاتب بر حمالت از يمتناسب ريغ طور به نيكودكان همچن

  ي هارويوردك، ن تيوال رداديميدا  يدر ولسوال ،يجوال ٩بر  ٨سازد. در شب  يرا با مانع روبرو م يو صح  يآموزش

  يم  تيافغانستان حما يبرا دني سو تهيكم يكه از سو  يصح  كينيكل كي  يرا باال  يات يعمل يمل تيامن استير ژهيو

. نمود يم  فراهم يولسوال آن تيجمع از يمين يرا برا يقرار گزارش ها خدمات صح  نكيكل نيشد، انجام دادند. ا

واز  يپا عنوان   به كه كشتند گلوله ضرب  به كينيكل ياصل  ر يتعم رونيب در را  بالغ مرد كي  تيامن  استير  ژهيو يروهاين

و اتاق به    دهيگرد  كينيبعداً وارد ساختمان كل  ي مل  تيامن  است ير   ژه يو   يهارو يآمده بود.  ن  كينيكل  ن يبه ا  ضيمر   كي

  ي كيمسئول تخن گر يو د كينيكلمحافظ  يك يدو مرد بالغ كه  يمل  تيامن ي هاروينمودند. ن ي را تالش كينياتاق كل

  اخطار  بود  كينيكل  داخل  در  كه   ي كسان  همه  به .  بردند  رونيجدا نموده و آنها را با خود به ب  ن ير يالبراتوار بودند را از سا

 تفنگ  ريف  ني چند  يصدا   بعد  قهيدق  پانزده  يال  ده  حدود  در.  نشوند  خارج  آنجا  از  ساعت  كي  مدت  تا  كه  بود  شده  داده

از   شان يدو هر كه شدند دايپ كينيكل يمتر ٢٠٠ فاصله در البراتوار مسئول و كينيكل محافظ اجساد و شد دهيشن

  د ييتا يمل تيامن  ينمود. دفتر شورا دييرا تا  يمرگ سه فرد ملك ونامايقرار گرفته بودند.  گلولهسر مورد اصابت  هيناح

  ن يطالبان در واكنش به ا ،به گزارشها بنا، ٢٠١٩ ي جوال ١٣ خ يدارد. به تار انيحادثه جر  ن يا  رامون يپ قينمود كه تحق

  خ يبتار.  نمودند  مسدود  جبراً  وردك  دانيم  ت يوال  در   شان  كنترول  تحت  مختلف  منطقه  سه   در  را  كينيكل  ٤٢  داد،يرو

  .كنند آغاز  تيفعال به باره دو شده مسدود يها  كينيكل همه كه نمودند موافقه طالبان، ٢٠١٩ ي جوال ١٩

  جهان  يصح  سازمان تيفعال طالبان ل،ياپر  ١١ خ يسازند، به تار  يرا متاثر م يكه خدمات صح  يدر ارتباط با حادثات

)WHO  سپتمبر   ٢٥  خ يرا متوقف ساخت. به تار   ويپول  ونيناسيواكس  يها   ن ياعالن نمودند كه عمالً همه كمپا) را ممنوع

جهان در مناطق تحت كنترول شان را كه   يسازمان صح  يها  تيفعال هيوضع شده عل تي طالبان اعالن نمود كه ممنوع

  يها  ن يكمپا تيالخصوص طالبان اعالم داشتند كه تنها به فعال ي عل دارند.  ياعالن شده بر م  ٢٠١٩ ل يدر ماه اپر

است.   يخانه به خانه همچنان باق  نيبر كمپا  تيدهند و ممنوع  يشوند اجازه م  يها انجام م  كينيكه در كل  ونيناسيواكس

  و يپول روسيو  لانتقا موارد  كه  د يگرد گزارش ) ويمورد فلج اطفال (پول ١٦، در افغانستان مجموعاً ٢٠١٩از اول اكتوبر 

  ي برا  ناتوران يواكس كه بود شده  گزارش ي مناطق از موارد  ن يا  از  مورد پانزده . ماند محدود يشرق و  ي جنوب مناطق  در

  در آن ساحات با مشكل روبرو بودند.   كودكان به يدسترس
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منازعه در افغانستان را    يمنسوب به طرف ها  ي موارد تلفات افراد ملك  كيستماتيبه طور س  وناماي  نسو،يبد  ٢٠٠٩از سال  

  ي مستند سازسازد،     يم  سريرا م   يملك  سال به سال تلفات  ي و گزارشده   ليروش منظم كه امكان تحل  كي با استفاده از  

محافظت از   يدر راستا وناماياساس كار  ،يالملل  ن يو حقوق بشر ب ي الملل نيبشردوستانه ب حقوق  نموده است. اصول

و مشوره   يعمل ياه روش ني استوار بر بهتر يوناما در ثبت موارد تلفات ملكي شدهد و رو يم ليرا تشك يافراد ملك 

آن   ي به معن ي باشد. وجود تلفات ملك ي حقوق بشر م يسازمان ملل متحد برا  ي عال يشنريدفتر كم ي ها يي و رهنما

تواند نشان دهنده موارد نقض    يم  يكه نقض [اصول مذكور] صورت گرفته است، هرچند شمار بلند تلفات ملك  ستين

در منازعه به منظور   ريدرگ  ي با طرف ها وناماي باشد.  يافراد ملك ي برا انبارياعمال ز  هبازتاب دهند ا ي[اصول مذكور] و 

  مد يملك تلفات صيتشخ  زمان  در را  شده اديو معلومات   هدر تماس بود يافراد ملك  تلفات رامونيمعلومات پ افتيدر

و منابع   ي الملل نيبشردوستانه ب حقوق ريتفس ، يتلفات ملك ي ريگيپ ياز تفاوت روشها برا  ونامايد. ده  يم  قرار نظر

  كه ييباشد. از آنجا  ياند، مطلع م   ل ياز اشكال دخ  يبه شكل   ي متفاوت تلفات ملك  ي اطالعات كه در ارائه آمارها  افتيدر

منازعه به منظور محافظت بهتر افراد   ي متعهد به گفتگو با طرف ها وناماياست،  يهدف مشترك كاهش تلفات ملك

 ٥١د.باش ي م يملك

 

 
 دسترس  قابل  نجايا  در  مذكور  گزارش.  ديي، مراجعه نماiiو    iصفحات    يتلفات ملك  رامونيپ  وناماي  ٢٠١٨به گزارش سال    ،يتودولوژيراجع به م  شتريمعلومات ب  يبرا.  ٥١

  .https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :است


